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1. Beira Amiga na Plataforma Supraconcelhia do Douro | 23 de Setembro de 2015

A Beira Amiga foi convidada pelo Instituto da
Segurança Social I.P., para participar na
Plataforma Supraconcelhia da Segurança
Social de Viseu como exemplo de “Boa
Prática Local”. Foi uma oportunidade para
divulgar os seus serviços e o trabalho
desenvolvido no Gabinete de Apoio às
Famílias e ao Consumidor, desde a sua
abertura à comunidade.
Foram apresentados os principais campos
interventivos do Gabinete, bem como os
programas de intervenção dirigidos ao
público sénior e infantil.

2. Sessão Plenária do CLAS | 14 de Outubro de 2015

Na semelhança de outras presenças como membro do CLAS (Centro Local de Ação Social), a Beira Amiga participou na Sessão
Plenária do Conselho Local de Ação Social de Viseu, como membro deste órgão.
Foram apresentados diversos temas considerados relevantes à comunidade, destacando entre estes, as novas tecnologias no
apoio aos idosos, a proposta para o plano municipal para a igualdade de género, os dados relativos ao RSI, a síntese do
processo RLIS e CLDS 3G, POISE, entre outros.
A Freguesia de Viseu e a Beira Amiga aproveitaram esta sessão para divulgarem e promoverem a ação de formação sobre
Educação Financeira a realizar-se no próximo dia 22 de Outubro de 2015, bem como informação quanto às restantes, que se
desenvolverão nas freguesias (no próximo dia 30 já em Bodiosa), em parceria com o Banco de Portugal, Agência de Viseu.

3. Início do Plano de Inclusão para a Formação Financeira em Viseu | 22 de Outubro de 2015

O dia 22 de Outubro de 2015 marcou o início das ações de formação integradas no plano de inclusão para a formação
financeira nas juntas de freguesia do concelho de Viseu.
Temáticas como «Serviços Mínimos Bancários», «A Importância do Orçamento Familiar», «Crédito à Habitação», entre outros,
são algumas das áreas, do Banco de Portugal, que os utilizadores poderão usufruir, bem como um conhecimento mais
alargado dos principais campos de intervenção da Beira Amiga, Gabinete de Apoio da Família e do Consumidor,
nomeadamente como entidade da Rede de Apoio ao Consumidor Endividado (RACE).

O principal objetivo do plano de inclusão para a promoção da educação financeira reside na sensibilização para condutas
mais conscientes face ao dinheiro e sua Importância.
Apelar para a Importância de um plano de poupança, bem como dar a conhecer uma série de estratégias eficazes na
elaboração desse mesmo plano, são alguns dos conhecimentos que os utentes poderão usufruir nestas sessões. Sublinha-se,
igualmente, a defesa do consumidor e os alertas para comportamentos mais prevenidos e informados.

4. Beira Amiga no Rotary Club de Viseu | 26 de Outubro de 2015

A convite do Rotary Club de Viseu, a Beira
Amiga participou numa tertúlia, na sede do
clube, cujo tema foi «A Beira Amiga na ajuda à
comunidade».
Além da divulgação que a Beira Amiga pode
fazer das suas principais áreas de intervenção,
integrando a mensagem da temática mensal
daquele clube, também se salientaram as boas
práticas

sociais

e

a

relevância

do

empreendedorismo social para alcançar os
bons resultados, garantindo a paz e o bemestar da comunidade.

5. Plano de Inclusão para a Formação Financeira em Bodiosa | 30 de Outubro de 2015

A Beira Amiga marcou presença em Bodiosa, dando
continuidade ao plano de inclusão para a formação financeira
nas juntas de freguesia.
Foram incluídas as temáticas centradas na promoção à
educação financeira, contando com a presença do Banco de
Portugal (Agência de Viseu) que enfatizou a importância da
poupança, bem como a interiorização de condutas essenciais a
uma boa gestão financeira, a curto e longo prazo.
O plano continuará a ser desenvolvido em outras juntas de
freguesia.
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